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েযলিগতভাবে েযলভচাবরর শালি প্রদান করা যাবে 

লক? 
প্রশ্নঃ  

ককাবনা স্বামী যলদ তার স্ত্রীর পরকীয়্া সম্পবকে জানবত পাবর এেং স্ত্রী যার 

সাবে পরকীয়্া কবরবে, কসই েযলি যলদ স্বামীবক তাবদর লেবশষ মুহবূতের 

অন্তরঙ্গ েলে পালিবয়্ অপমালনত ও কহয়্ প্রলতপন্ন কবর এেং কসই ঘটনার 

সাক্ষীও োবক, তাহবল উি স্ত্রী এেং পরকীয়্াকারী েযলির কক্ষবে 

ইসলামী শরীয়্বত শালির হুকুম কী? ককউ যলদ কগাপবন েযলি উবদযাবগ 

তাবদরবক শালি লদবত চায়্, তাহবল তা লক পারবে? 

প্রশ্নকারী- কশখ হাসান  

উত্তরঃ   

اهلل الرحمن الرحيم بسم  
ককাবনা লেোলহত নারী ো পুরুবষর লযনার ‘হদ’ তো শরীয়্ত লনর্োলরত 

শালি হবে, ‘রজম’ ো পাের লনবক্ষপ কবর হতযা করা। এটা 

শরীয়্বতর সুস্পষ্ট ও সেেসম্মত লের্ান। হাদীবস এবসবে, 

ََرُسوِلَهللِاََصلَّىَهللُاََعَلْيِهََوَسلََّم:ََقَالََ ََبِ ُعَمُرَْبُنَاْلَْطَّاِبََوُهَوََجاِلٌسََعَلىَِمن ْ
َاْلِكَتاَب،َ ََعَلْيِه ََوأَنْ َزَل ، َِِبْلَْقِ  ََوَسلََّم ََعَلْيِه َهللُا ََصلَّى َُُمَمًَّدا َبَ َعَث ََقْد َهللَا "ِإنَّ

َآيَةَُ ََعَلْيِه َأُْنزَِل َِمَّا َهللِاَالرَََّفَكاَن ََرُسوُل َفَ َرَجَم ََوَعَقْلَناَها، َناَها ََوَوَعي ْ َقَ َرْأََنَها ْجِم،
َيَ ُقوَلَ ََأْن َِِبلنَّاِسََزَماٌن َفََأْخَشىَِإْنَطَاَل َبَ ْعَدُه، ََوَسلََّم،ََوَرََجَْنا َصلَّىَهللُاََعَلْيِه

َِكَتاِبَهللِاَفَ َيِضلُّواَبِتَ ْرِكََفرَِ ُدَالرَّْجَمَِف َالرَّْجَمَِفَقَاِئٌل:ََماََنَِ يَضٍةَأَنْ َزََلَاَهللاُ،ََوِإنَّ

ফাতওয়্া নাম্বার:332                          প্রকাশকালঃ06-02-২০২3 ইং 
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ََعَلىََمْنََزََنَِإَذاََأْحَصَنَِمَنَالر َِجاِلََوالنِ َساِء،َِإَذاَقَاَمِتَاْلبَ يِ َنُة،َ ِكَتاِبَهللِاََحقٌّ
َ َاِِلْعِتَاُفَ". ََأِو َاْْلََبُل، ََكاَن رقمَاْلديث:8/168ََصحيحَالبخاريَ)–أَْو

َطوقَا6829َ َدار َ)لنجاةط. َصحيحَمسلم: )3َ َاْلديث:1317ََ/ رقم
1691ََ َالِتاثَالعريب َإحياء َ"فتحَالباري"ََ–دار َوقالَاْلافظَِف بريوت(

َكتابَهللاَحق"12َ/148ََِلبنَحجرَ) ط.َدارَالفكر(َ"قوله:َ"والرجمَِف
أيَِفَقولهَتعاىل:}أوَجيعلَهللاََلنَسبيال{َفبنيَالنيبَصلىَهللاَعليهَوسلمَ

 ."يبَوجلدَالبكرالثَمأنَاملرادَبهَرج
 “উমর ইেনুল খাত্তাে রালয. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 

ওয়্াসাল্লাবমর লমম্ববর েসা অেস্থায়্ েবলন, লনশ্চয়্ই আল্লাহ তাআলা 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লামবক সতয (দ্বীন) লদবয়্ কপ্ররণ 

কবরবেন এেং তাাঁর উপর লকতাে অেতীণে কবরবেন। আল্লাহর 

নালযলকৃত লেষবয়্র মবর্য রজবমর আয়্াত রবয়্বে। আমরা কস আয়্াত 

পবেলে, স্মরণ করবখলে এেং হৃদয়্ঙ্গম কবরলে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম রজম কবরবেন। তাাঁর পবর আমরাও রজম কবরলে। 

আলম আশঙ্কা করলে, দীঘেকাল অলতোলহত হওয়্ার পর ককাবনা েযলি 

একো েলবে, ‘আল্লাহর কসম! আমরা কতা আল্লাহর লকতাবে রজবমর 

আয়্াত পালে না।’ ফবল তারা এমন একলট ফরয েজেবনর দরুন 

পেভ্রষ্ট হবে, যা আল্লাহ অেতীণে কবরবেন। লনশ্চয়্ই রজম আল্লাহর 

লকতাবে রবয়্বে এেং তা সতয। তা ওই েযলির উপর অের্ালরত, কয 

লেোহ েন্ধবন আেদ্ধ হওয়্ার পর লযনা করবে, চাই কস পুরুষ কহাক ো 

নারী; যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়্া যাবে অেো গভে ো স্বীকাবরালি 

লেদযমান োকবে।” –সহীহ েুখারী: ৬৮২৯; সহীহ মুসললম: ১৬৯১;  
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আরও কদখুন, শরহু মুসললম: ১১/১৯২ দারু ইহইয়্ালয়্ত তুরালসল 

আরােী; লকতােুল আসল: ৭/১৪৩ দারু ইেলন হাযম, বেরুত; আল-

মােসূত: ৯/৩৬ দারুল মাবরফা, বেরুত; আহকামুল কুরআন ললল 

জাসসাস: ৫/৯৭ দারু ইহইয়্াউত তুরালসল আরােী; আল-োহরুর 

রালয়্ক: ৫/০৮ দারুল লকতালেল ইসলামী; আল-ফাতাওয়্াল লহলিয়্া: 

২/১৪৫; রদু্দল মুহতার: ৪/১০ দারুল লফকর, বেরুত  

তবে উলামাবয়্ ককরাবমর মবত এই লের্ান কাযেকর করার অলর্কার 

একমাে রাবের।  

ইমাম ইেবন রুশদ আল-হালফদ রহ. (৫৯৫ লহ.) েবলন,  

منَيقيمَهذاَاْلدَفاتفقواَعلىَأنَاإلمامَيقيمه،َوكذلكَاألمرَِفَسائرََوأما
القاهرةََ–دارَاْلديثَ(‘4َ/228َبدايةَاجملتهدَوهنايةَاملقتصدَ)-اْلدود.َ

 الطبعة:َبدونَطبعة‘
“এই (মদপাবনর) হদ কক োিোয়্ন করবে, এই েযাপাবর  কো 

হবে, সকবল একমত কয, (এই) হদ ইমাম (তো রােপ্রর্ান) োিোয়্ন 

করবেন। (অনয) সকল হদ োিাোয়্বনর লেষবয়্ও একই কো।” -

লেদায়্াতলু মজুতালহদ: ৪/২২৮ দারুল হাদীস, কায়্বরা 

আরও কদখনু, আল-মুসান্নাফ, ইেনু আলে শাইোহ: ৬/৪৭৬ হাদীস নং: 

১০২৯৭; আহকামুল কুরআন ললল জাসসাস: ৫/৯৯ দারু ইহইয়্ালয়্ত 

তুরালসল আরােী; আল-ইখলতয়্ার: ৪/৮৭ মাতোআতুল হালােী, 

কায়্বরা; ইলাউস সুনান: ৯/৪৫০০ দারুল লফকর, বেরুত; আল-

োহরুর রালয়্ক: ৫/১০ দারুল লকতালেল ইসলামী; আল-লহদায়্া: 

২/৩৪২ দারু ইহইয়্াউত তুরালসল আরােী; ফাতহুল কাদীর: ৫/২৩৫ 

দারুল লফকর; োদালয়্উস সানাবয়্: ৯/২২৬ দারুল হাদীস কায়্বরা; 
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তােয়্ীনলু হাকালয়্ক: ৩/১৭১ আল-মাতোআতুল কুেরা, আল-

আলমলরয়্যাহ, কোলাক, লমসর; লেদায়্াতুল মজুতালহদ: ৪/২২৮ দারুল 

হাদীস, কায়্বরা; আত-তাফসীরুল কােীর, ইমাম রাযী: ১১/৩৫২ দারু 

ইহইয়্ালয়্ত তুরালসল আরােী; তাফসীরুল কুরতুেী: ১২/১৬১ দারুল 

কুতুলেল লমসলরয়্যাহ; মাওসুওয়্াতুল ইজমা: ৯/২৪৮ দারুল ফলযলাহ, 

কসৌলদ; মাওসুওয়্াহ লফকলহয়্যাহ কুবয়্লতয়্যাহ: ৫/২৮০ ও ১৪/৭২ 

ওযারাতুল আওকাফ, কুবয়্ত 

অেশয ককাবনা ককাবনা আবলম েবলবেন, যখন রােপ্রর্ান অেবহলােশত 

শরীয়্বতর লের্ান প্রলতষ্ঠা করবেন না লকংো দারুল ইসলাবম একক 

ককাবনা ইমাম ো সুলতান লেদযমান োকবে না; েরং মুসললমরা ইমাম ও 

সুলতানলেহীন খণ্ড খণ্ড লেলভন্ন ভাবগ ভাগ হবয়্ পেবে, তখন যলদ 

মুসললম সমাবজর উলামা-সুলাহাবদর তা োিোয়্ন করার এেং লনয়্ন্ত্রণ 

করার সক্ষমতা োবক, তাহবল তারাও এই লের্ান কাযেকর করবত 

পারবে। ইমাম ইেনুল ফারাস মাবলকী রহ. (৫৯৭ লহ.) েবলন, 

َوذكرَأبوََوإذا ملَيكنَإمامَفالظاهرَمنَاملذهبَأنَالرعيةَِلَتقيمَاْلدود.
اْلسنَأنهَإنَأفضىَإقامةَاْلدودَمنَصلحاءَالناسَإىلَهرجَوفتنةَملَجيزَوإنَ

َجاز. َيفض َ)َ-مل َالفرس َِلبن َالقرآن 3َأحكام َحزم،329َ/ َابن َدار )
 م2006ََ-ه 1427ََبريوت،َالطبعة:َاألوىل،َ

“মাযহাবের (আবলমবদর েিেয) কেবক েুবে আবস, ইমাম না 

োকবল জনগবণর জবনয হদ োিোয়্বনর অনুমলত কনই। তবে আেুল 

হাসান রহ. েবলবেন, যলদ সমাবজর সৎ কলাবকরা হদ প্রলতষ্ঠা করবল 

লফতনা-ফাসাদ হয়্ তাহবল তা জাবয়্য নয়্; পক্ষান্তবর লফতনা-ফাসাদ না 

হবল, তাবদর জনয হদ প্রলতষ্ঠা করা জাবয়্য।” -আহকামুল কুরআন লল 
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ইেলনল ফারাস: ৩/৩২৯; আরও কদখুন, মাজমুউল ফাতাওয়্া: 

৩৪/১৭৬, মাজমাউল মাললক, ফাহাদ 

শায়্খুল ইসলাম ইেবন তাইলময়্া রহ. েবলন, 

َكلَحزبَفعلَذلكَِفََوكذلك لوَشاركواَاإلمارةَوصارواَأحزاِبَلوجبَعلى
َيتفرقوا؛ َمل َلو َوكذلك َوتعددهم َاألمراء َتفرق َعند َفهذا َطاعتهم لكنََأهل

َعنهَ َأسقط َإذا َأيضا َذلك َفإن َاتمة؛ َطاعة َليست َالكبري َلألمري طاعتهم
َذلك؛َ َيقيموا َأن َعليهم َبل َبذلك؛ َالقيام َعنهم َيسقط َمل َبذلك إلزامهم
َإضاعتهَ َأو َواْلقوق َاْلدود َإقامة َعن َاألمراء َبعض َعجز َفرض َلو وكذلك

دودَلذلك:َلكانَذلكَالفرضَعلىَالقادرَعليه.َوقولَمنَقال:َِلَيقيمَاْل
َكماَيقولَالفقهاء:َاألمرَ َكانواَقادرينَفاعلنيَِبلعدل. إِلَالسلطانَونوابه.َإذا

َكانَمضيعاَأل َأوَعاجزاََموالإىلَاْلاكمَإمناَهوَالعادلَالقادرَفإذا اليتامى؛
َكانَ عنها:َملَجيبَتسليمهاَإليهَمعَإمكانَحفظهاَبدونهَوكذلكَاألمريَإذا

فويضهاَإليهَمعَإمكانَإقامتهاَبدونه.َمضيعاَللحدودَأوَعاجزاَعنهاَملَجيبَت
واألصلَأنَهذهَالواجباتَتقامَعلىَأحسنَالوجوه.َفمىتَأمكنَإقامتهاَمنَ

َملََملأمريَملَحيتجَإىلَاثننيَومىتَ يقمَإِلَبعددَومنَغريَسلطانَأقيمتَإذا
َِبملعروفَ َاألمر َِبب "َ َمن َفإهنا َإضاعتها َعلى َيزيد َفساد َإقامتها َِف يكن

َكانَِفَذلكَمنَفسادَوِلةَاألمرَأوَالرعيةَماَيزيدََوالنهيَعنَاملنكر "َفإن
/34َجمموعَالفتاوىَ)َ-علىَإضاعتهاَملَيدفعَفسادَأبفسدَمنه.َوهللاَأعلم.َ
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َجم176 َاململكةََمع( َالنبوية، َاملدينة َاملصحفَالشريف، َلطباعة امللكَفهد
 م1995ه /1416العربيةَالسعوديةَعامَالنشر:َ

এমলনভাবে (একক ককাবনা কনততৃ্ব না কেবক) কনতৃবত্ব যখন েহুজন 

অংশীদার োবক এেং কনতৃস্থানীয়্রা লেলভন্ন দল-উপদবল লেভি হবয়্ 

পবে, তাহবল প্রবতযক দবলর উপর আেশযক, স্ব-স্ব অনুসারীবদর মবর্য 

তা (হুদুদ) োিোয়্ন করা। এলট হবে তখনকার লের্ান, যখন আমীর 

একালর্ক হবে এেং তারা পরস্পর লদ্বর্ালেভি োকবে।    

একইভাবে যলদ তারা পরস্পর লদ্বর্ালেভি না-ও হয়্, লকন্তু প্রর্ান 

আমীবরর প্রলত তাবদর পূণে আনুগতয কনই, তাহবল এবক্ষবে 

জনসার্ারবণর উপর জেরদলি তা োিোয়্ন করার দালয়্ত্ব হবত আমীর 

যলদও অেযাহলত পাবেন, লকন্তু  জনসার্ারবণর উপর কেবক তা 

োিোয়্বনর দালয়্ত্ব মওকুফ হবে না; েরং তাবদর জনয আেশযক তা 

োিোয়্ন করা।  

কতমলনভাবে যলদ ককাবনা আমীর হুদুদ োিোয়্ন ও (জনসার্ারবণর 

প্রাপয) অলর্কার লনলশ্চত করবত অক্ষম হবয়্ পবেন লকংো ক্ষমতা োকা 

সবেও তা না কবরন, তাহবলও সক্ষমবদর উপর এই ফরয োিোয়্বনর 

দালয়্ত্ব েতোবে।     

আর ইমামবদর মবর্য যারা েবলবেন, ‘সুলতান এেং তাাঁর নাবয়্ে োো 

অনয ককউ হুদুদ কাবয়্ম করবত পারবে না’ তা ওই সময়্ প্রবযাজয, 

যখন তাাঁরা তা োিোয়্বন সক্ষম এেং ইনসাবফর সাবে তা করবেনও। 

কযমন ফুকাহাবয়্ ককরাম (ককাবনা ককাবনা কক্ষবে) েবল োবকন, ‘এই 

লেষবয়্র দালয়্ত্ব শাসবকর’ কোলট এমন শাসবকর জনয, লযলন নযায়্োন 

ও োিোয়্বন সক্ষম। পক্ষান্তবর লতলন যলদ ইয়্াতীমবদর সম্পদ লেনষ্টকারী 

হন লকংো তা সংরক্ষবণ অক্ষম হন, তাহবল তার মার্যম োোই সংরক্ষণ 
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করা সম্ভে হবল ওই সম্পদ তার হাবত সমপেণ করা আেশযক নয়্। 

একইভাবে আমীর যলদ হুদদু লেনষ্টকারী হন (তো সক্ষমতা সবেও 

োিোয়্ন না কবরন) লকংো তা োিোয়্বন অক্ষম হন, তাহবল তার 

মার্যম োোই তা োিোয়্ন সম্ভে হবল তার লনকট তা নযি করা 

আেশযক নয়্। 

(এবক্ষবে শরীয়্বতর) মূলনীলত হল, এসে ফরয লের্ান োিোয়্ন 

করবত হবে সম্ভােয সবেোত্তম পন্থায়্। সুতরাং যখন তা এক আমীর লদবয়্ 

োিোয়্ন সম্ভে হয়্ তখন দুজবনর প্রবয়্াজন কনই। আর যখন সুলতাবনর 

োলহর কেবক এেং একালর্ক আমীর োো তা োিোয়্ন সম্ভে না হয়্, 

তখন োিোয়্ন করবত কগবল কয লফতনা হবে তা যলদ োিোয়্ন না 

করার লফতনার কচবয়্ কেলশ না হয়্, তাহবল তা োিোয়্ন করা হবে। 

ককননা তা সৎ কাবজর আবদশ ও অসৎ কাবজর লনবষবর্র অন্তভুেু্ি। 

...... ওয়্াল্লাহু আলাম।” -মাজমুউল ফাতাওয়্া: ৩৪/১৭৬, 

মাজমাউল মাললক ফাহাদ  

এোো েযলিগত উবদযাবগ কগাপবন লযনার ‘হদ’ কাযেকর করার 

সুবযাগ শরীয়্বত কনই। -আত-তাফসীরুল কােীর, ইমাম রাযী: 

১১/৩৫২ দারু ইহইয়্ালয়্ত তুরালসল আরােী; আদু্দররুল মুখতার: 

৪/১১ দারুল লফকর; আল-মাওসুওয়্াতুল লফকলহয়্যাহ: ৪/১৪৭ 

ওযারাতুল আওকাফ, কুবয়্ত 

তাোো হবদর জনয লযনা কযভাবে প্রমালণত হবত হয়্, কযভাবে সাক্ষীবদর 

প্রতযক্ষ দশেন জরুলর, কযভাবে সাক্ষয প্রদান করবত হয়্, সাক্ষীর সংখযা 

ইতযালদর মবতা অবনকগুবলা গুরুত্বপূণে লেষয়্ আবে, কযগুবলা লেচার-

লেবেষণ কবর একজন লেজ্ঞ আবলবমর পবক্ষই এই লসদ্ধান্ত কনওয়্া সম্ভে 



 
 

c„ôv | 8 

 

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ ললদ-দাওয়্ালত ওয়্ান-নুসরাহ 

 اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা লেভাগ 

fatwaa.org 

কয, সংলেষ্ট েযলির উপর হদ কাযেকর করা যাবে লক না। কয কারও পবক্ষ 

তা েুোও সম্ভে নয়্, এই লসদ্ধান্ত কনওয়্ার অলর্কারও কনই। 

তবে হযাাঁ, কয কক্ষবে এই জাতীয়্ অপরার্ীরা হবদর উপযুি নয়্, অেো 

উপযুি হওয়্া সবেও অক্ষমতা লকংো অনয ককাবনা কারবণ তার উপর 

হদ কাযেকর করা যাবে না; অেচ ককাবনা না ককাবনা িবর তার অপরার্ 

প্রমালণত, কস কক্ষবে সামালজকভাবে আবলম উলামা ও গণযমানয 

েযলিগণ এমন লকে ুতাযীর ো শালি প্রদান করবেন, যাবত কস ভলেষযবত 

এমন অনযায়্ কমে কেবক লনেৃত োবক। -আল-োহরুর রালয়্ক: ৫/৪৬ 

আল-মাকতােুল ইসলামী; লমরকাতুল মাফাতীহ: ৬/২৩৮০ দারুল 

লফকর, বেরুত; োদালয়্উস সানাবয়্: ৯/২৪২ দারুল হাদীস কায়্বরা; 

রদু্দল মুহতার: ৪/৬৬ দারুল লফকর; মাজমাউল আনহুর: ১/৬১১ 

দারু ইহইয়্াউত তুরালসল আরােী; আল-মাওসুওয়্াতুল লফকলহয়্যাতুল 

কুবয়্লতয়্যাহ: ১২/২৮০ ওযারাতুল আওকাফ, কুবয়্ত 

আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রহ. (১৩৯৪ লহ.) এর ফাতাওয়্া 

সংকলন ‘ইমদাদুল আহকাবম’ এবসবে, 

وہ  تمہت اگلیئ اک مکح سج رپ وعرت ےن زان یک ریصخش رپ زعت اس

 اور رمد رکنم وہ

ہک الفں ابنم  دیاں زن وگیماب زےن وکنمہح زانء رکد، دعب از ےصخش

  زانرکدہ اتس نکیل

م

 ٓاں صخش ااکنر 
ی 
د 

 

ی
ک
 چیہ ًۃسوصرت او را  ایس ںیدر 

 زسا دادن رشًاع ہچ مکح داد؟

 ب اوجلا
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ہکلب  وہیتکس ںیہن ریزعت ًۃسوعرت ےک ےنہک ےس رمد رپ ایس ضحم

 رقانئ ارُخ ےس وہ مہتم ےک درہج ںیم راےئ ںیم یک ارگ اقیض

ٓالکج  ےہ رگم اقیض اجیتکس یھچک زسا د ا  ریوہاجےئ وت زعت

 تیاک زور وہات ےہ وت اچنپ تیاچنپ اہکں، اہتبل ضعب وقومں ںیم

 وہ اسملئ رشہیع رگےک ےہ ا زنمبہلٔ اقیض اس ابرہ ںیم

 اعمل ےس وپھچ رک لمع رکےت وہں۔ واہلل املع  یسک ایےس ابربخ وہں 

      

  رحرہ االرقح رفظادمح افع ہنع 

  

وعرت ارگ دوعے ارکاہ اک ہن رکے  وئسمہل ںیموصرت  اہتبل

قحتسم وقعتب ےہ۔ ارگ احمک االسم ےک روربو وہ وت  انیقیوتوعرت 

ہ ا  اور ارگ ریغ
ط

 

ئ
احمک ےک روربو وہ وت  وہ وقعتب دح زان ےہ رشبا

اس ےک دقرت  زیےک ادنر سج دقر زعت دحود رشہیع

       وہ۔ ںیم

 یعل ارشف   

 ) زكرايَط.6/346ََاِلحكامَ:َ)َامداد
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“ওই েযলিবক তাযীর করার লের্ান, যার লেরুবদ্ধ ককাবনা নারী লযনার 

অলভবযাগ কবর, লকন্তু কস অস্বীকার কবর  

প্রশ্ন: এক েযলি এক লেোলহতা নারীর সাবে লযনা কবর। পবর কসই নারী 

দালে কবর, অমুক আমার সাবে লযনা কবরবে, লকন্তু কসই েযলি অস্বীকার 

কবর। এমতােস্থায়্ তাবক ককাবনা শালি কদয়্ার হুকুম কী? 

উত্তর: শুর্ু মলহলার দালের কারবণ ওই েযলিবক তাযীর করা যাবে না; 

েরং যলদ অনযানয সূবে কাজীর লনকট কস অলভযুি েবল প্রমালণত হয়্, 

তাহবল তাযীরস্বরূপ লকে ু শালি লদবত পারবে। লকন্তু েতেমাবন কতা 

(শরয়্ী) কাজী কনই। অেশয ককাবনা ককাবনা এলাকায়্ পঞ্চাবয়্বতর 

ক্ষমতা োবক। কতা পঞ্চাবয়্ত যলদ শরয়্ী মাসআলা সম্পবকে অেগত হয়্ 

লকংো তারা ককাবনা আবলম কেবক লজজ্ঞাসা কবর আমল কবর তবে তারা 

এবক্ষবে কাজীর মবতা (তাযীর করবত পারবে)”।   

এই ফাতাওয়্া হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী োনভী 

রহ.-এর সম্মুবখ কপশ করা হবল লতলন তাবত আবরকটু সংযুি কবর 

েবলন,   

“(ফাতাওয়্ায়্ যা েলা হবয়্বে তা কতা লিক আবে) তবে প্রবশ্নাি 

সূরবত যলদ মলহলা র্ষেবণর অলভবযাগ না কবর তবে কস লনশ্চয়্ই শালির 

উপযুি। যলদ কস শরয়্ী কাজীর লনকট (লযনার লেষয়্টা) স্বীকার কবর 

তবে শতেসাবপবক্ষ তার উপর লযনার হদ আসবে, আর অনয কারও 

লনকট স্বীকার করবল যার লনকট স্বীকার করবে তার যতটুকু তাযীর করার 

ক্ষমতা োকবে, ততটুকু করবে।” -ইমদাদুল আহকাম: ৬/৩৪৬ 

যাকালরয়্া েুক লিবপা, ভারত 

মুফতী শফী রহ. (১৩৯৬ লহ.) এর ফাতাওয়্া সংকলন ‘ইমদাদুল 

মুফতীবন’ এবসবে,  
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ي
  اور ارگ زي  ده وكڑے ام ۓدبن رپ ھپ

 

ه اجئ

 

   ديي
ي
 ۓرےن ےہ وت ھپ

 )ط.َزكراي753َ-752َ)امدادَاملفتني:َص:َ--اجںیئ
“(প্রশ্ন: ১৮১৫) ইংবরজ শাসন েযেস্থায়্ কতা শরয়্ী আইন জারী করা 

সম্ভে না; লকন্তু ককানও কনতার মার্যবম যলদ লকে ু লেষবয়্ ককান কাজী 

কলাকবদর সাজা কদয়্; …. কযমন: কয েযলি দালে কাবট অেো কয েযলি 

সালাত আদায়্ কবর না; তাহবল তার কী হুকুম? যলদ ককাবনা েযলি লযনা 

কবর কতা শরয়্ী হদ কতা কাবয়্ম করা সম্ভে না; তাযীর করার জনয তাবক 

কত কদাররা মারা যাবে?    

উত্তর: যলদ ককউ তাযীর করবত সক্ষম হন, তাহবল লহিুস্থাবনর েতেমান 

পলরলস্থলতবতও লতলন শরয়্ী তাযীর করবত পারবেন। তাযীবরর কক্ষবে 

মূলনীলত হবলা, শরীয়্বত তাযীবরর সুলনলদেষ্ট ককাবনা পদ্ধলত লনর্োলরত 

কনই; েরং তা লেচারক ও কাজীর লেবেচনার্ীন োবক। কাজী অপরার্ ও 

অপরার্ীর অেস্থা অনুযায়্ী কয শালি উপযুি মবন করবেন, তাই প্রদান 

করবেন। তা হবত পাবর কেোঘাত, েিী করা, কমৌলখক র্মক লকংো 

লতরষ্কার। ককননা মানুবষর অেস্থা নানারকম হবয়্ োবক। কারও কক্ষবে 

হালকা সতকেীকরণই যবেষ্ট হয়্, আোর কারও কক্ষবে কেোঘাবতও কাজ 

হয়্ না। তাই এই লেষয়্লট কাজীর লসদ্ধাবন্তর উপরই লনভেরশীল। শতে শুর্ ু

একলটই, যলদ কেত ো চােুক দ্বারা প্রহার করা হয়্ তা কযন উনচলল্লশলটর 

কেলশ না হয়্। আর কেোঘাত করার লনয়্ম হবলা, অল্প কবয়্কোর প্রহার 

করবল শরীবরর একই স্থাবন মারবে, সমি শরীবর েলেবয়্ মারবে না। 

কেলশ পলরমাণ হবল সারা শরীবর েলেবয়্ মারবে।” -ইমদাদুল 

মুফতীন,  পৃ: ৭৫২-৭৫৩ যাকালরয়্া েুক লিবপা 
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ইমাম আেুল হাসান আত-তুসুলী আল-মাবলকী রহ. (১২৫৮ লহ.) 

েবলন,  

إذاَتعذ رتَإقامةَاْلدود،َوملَتبلغهاَاِلستطاعة،َوكانتَاِلستطاعةَتبلغَإىلَ"
إيقاعَتعزيرَينزجرَبه:َتنز لتَأسبابَاْلدودَمنزلةَأسبابَالتعزيرات،َفيجريَ

أجوبةَالتسويلَعنَمسائلَاألمريَعبدَالقادرَ–فيهاَماَهوَمعلومَِفَالتعزير".َ
َ َ(ص: َالغربَاإلسالمي153ََِفَاجلهاد َدار َاألوىلَالطبعةط. َالطبعة :–َ

1996( 
“যলদ সামেেয না োকার কারবণ হদ কাবয়্ম করা অসম্ভে হয়্, তবে যলদ 

তাযীর করার ক্ষমতা োবক, যার মার্যবম অপরার্ী (অপরার্ কেবক) 

লেরত োকবে, তাহবল (তাযীর করা হবে এেং তখন) হুদদু ওয়্ালজে 

হওয়্ার কারণগুবলা তাযীর ওয়্ালজে হওয়্ার কারণ হবয়্ যাবে। তাই 

তখন তাযীর উপবযাগী অপরার্সমূবহর কক্ষবে প্রবযাজয শালির লের্ান, 

হবদর উপবযাগী অপরার্সমূবহর কক্ষবে জারী হবে।” –আল-

আজলভোতুত তুসুলী আন মাসালয়্ললল আমীর আব্দলু কালদর লফল 

লজহাদ, পৃ: ১৫৩ দারুল গারলেল ইসলামী 

তবে সেোেস্থায়্ তাযীবরর পলরমাণ অেশযই ‘হদ’ কেবক কম হবত হবে। 

নুমান লেন োলশর রালয. কেবক েলণেত হাদীবস এবসবে,  

َالسننَ" َِف َالبيهقي َرواه َاملعتدين". َمن َفهو َحد َغري َِف َحدا َبلغ من
17184ََالكَبى: َبريوت َالعلمية، َالكتب ََ–دار الطبعة:8/567ََلبنان:
 .مَوقال:َواحملفوظَهذاَاْلديثَمرسل2003ََ-ه 1424ََالثالثة،َ
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“হদ োো কয েযলি হদ পলরমাণ শালি কদয়্, কস সীমালঙ্ঘনকারীবদর 

অন্তভুেি।” –আস-সুনানুল কুেরা ললল োইহাকী: ১৭১৮৪ 

আরও কদখুন, োযলুল মাজহুদ: ৯/৩৮৫ মারকাযুশ শাবয়্খ আেুল 

হাসান আলী আন-নদভী; রদু্দল মুহতার: ৪/৬০ দারুল লফকর; আল-

োহরুর রালয়্ক: ৫/৪৪ দারুল লকতালেল ইসলামী; ফাতহুল কাদীর: 

৫/৩৪৮ দারুল লফকর; আল-মাওসুওয়্াতুল লফকলহয়্যাহ: ১২/২৬৫ 

ওযারাতুল আওকাফ, কুবয়্ত 

এখাবন আবরও কয লেষয়্লট জানা জরুলর, তা হবে, ককউ যলদ কারও 

প্রলত লযনার অলভবযাগ আবরাপ কবর, লকন্তু শরীয়্বতর দৃলষ্টবত কযভাবে 

লযনারত অেস্থায়্ প্রতযক্ষদশেী চারজন সাক্ষীর মার্যবম তা প্রমাণ করা 

জরুলর, কসভাবে প্রমাণ করবত না পাবর, তখন উবটা তার উপর ‘হবদ্দ 

কাযাফ’ তো অপোবদর হদ লহবসবে ৮০লট কেোঘাত অের্ালরত হবয়্ 

যায়্। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ কবরন, 

َيْرُموَن الُْمْحَصَناِت ُثم َ لَْم َيأُْتوا بِأَْرَبَعِة ُشَهَداَء فَاْجلُِدوُهْم  َوال َِذيَن 
َوََل َتْقَبلُوا لَُهْم َشَهاَدةً أََبًدا َوأُولَِئَك ُهُم الَْفاِسُقوَن َثَماننَِي َجلَْدةً 

 4النور: -({ 4)
“যারা সতী-সাধ্বী নারীবদরবক অপোদ কদয়্, তারপর চারজন সাক্ষী 

উপলস্থত কবর না, তাবদরবক আলশলট চােুক মারবে এেং তাবদর সাক্ষয 

কখনও গ্রহণ করবে না। তারা লনবজরাই কতা ফাবসক।” -সূরা নরূ: 

০৪ 

অেশয লযনার অলভবযাগ যলদ স্বামী কতৃেক স্ত্রীর প্রলত হয়্, তখন যোযে 

সাক্ষয কপশ করবত না পারবল, এই অলভবযাগ লনবয়্ স্বামী-স্ত্রীর জীেন 
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যাপন করা কযবহতু কলিন ও স্পশেকাতর, তাই এই অেস্থা কেবক 

পলরোবণর লেকল্প েযেস্থা লহবসবে শরীয়্বত ‘ললআবন’র লের্ান 

রবয়্বে। আল্লাহ তায়্ালা ইরশাদ কবরন, 

َيْرُموَن أَْزَواَجُهْم َولَْم َيُكْن لَُهْم ُشَهَداُء إَِل َ أَْنُفُسُهْم  َوال َِذيَن 
اِدِقنَي ) ِ إِن َُه لَِمَن الص َ ( 6فََشَهاَدةُ أََحِدِهْم أَْرَبُع َشَهاَداٍت بِاّلل َ

ِ عَلَْيِه ِإْن كَاَن  ُ ( وَ 7ِمَن الْكَاِذبِنَي ) َوالَْخاِمَسُة أَن َ لَْعَنَت اّلل َ َعْنَها  َيْدَرأ
ِ إِن َُه لَِمَن الْكَاِذبِنَي ) ( 8الَْعَذاَب أَْن َتْشَهَد أَْرَبَع َشَهاَداٍت بِاّلل َ

اِدِقنَي ) ِ عَلَْيَها ِإْن كَاَن ِمَن الص َ  6({ ]النور: 9َوالَْخاِمَسَة أَن َ َغَضَب اّلل َ
- 9] 

“যারা লনবজবদর স্ত্রীবদরবক অপোদ কদয়্, আর লনবজরা োো তাবদর 

ককাবনা সাক্ষী না োবক, এরূপ ককাবনা েযলিবক কয সাক্ষয লদবত হবে তা 

এই কয, কস চারোর আল্লাহর কসম কবর েলবে, কস (স্ত্রীবক কদওয়্া 

অলভবযাবগর েযাপাবর) অেশযই সতযোদী। এেং পঞ্চমোর েলবে, আলম 

যলদ (আমার কদওয়্া অলভবযাবগ) লমেুযক হই, তবে আমার প্রলত 

আল্লাহর লানত কহাক। আর স্ত্রী হবত (েযলভচাবরর) শালি রদ করার 

উপায়্ এই কয, কস চারোর আল্লাহর কসম কবর সাক্ষয কদবে, (কলেত 

অলভবযাবগ) তার স্বামী লমেযাোদী। আর পঞ্চমোর েলবে, কস সতযোদী 

হবল আমার প্রলত আল্লাহর গযে পড়ুক।” -সূরা নূর: ৬-৯ 

উবল্লখয, এ হবে অপরার্ সংঘলটত হওয়্ার পবরর কো। পক্ষান্তবর 

অপরার্ সংঘটনকাবল কারও সামবন পেবল, সামেেয সাবপবক্ষ কযবকাবনা 

মুসললম তাবক লনেৃত রাখার জনয প্রবয়্াজনীয়্ কযবকাবনা পদবক্ষপ গ্রহণ 
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করবত পারবে। এটা নাহী আলনল মুনকাবরর অন্তভুেি এেং এটা 

সামেেযোন সকল মুসললবমর দালয়্ত্ব।  

ইমাম ইেবন আবেলদন শামী রহ. (১২৫২ লহ.) েবলন,  

كلَمسلمَحالَمباشرةَاملعصيةَأيَالتعزيرَالواجبَحقاَهللَتعاىل؛َألنهَََويقيمه
َكلَأحدَذلكَحيثَقالَ صلىَهللاَعليهََ-منَِببَإزالةَاملنكر،َوالشارعَوىل

"منَرأىَمنكمَمنكراَفليغريهَبيده،َفإنَملَيستطعَفبلسانه".َخبالفََ–وسلمَ
َمل َالتعَزاْلدود َوخبالف َللوِلة، َإِل َتوليتها َللعبدََيرَيثبت َحقا َجيب الذي

َ الدرَاملختارَ-ِبلقذفَوحنوهَفإنهَلتوقفهَعلىَالدعوىَِلَيقيمهَإِلَاْلاكم.
ه 1412َالطبعة:َالثانية،َ‘َبريوتَ-دارَالفكر4َ/65َوحاشيةَابنَعابدينَ)

 )م1992َ-
“কয তাযীর আল্লাহর হক তা অপরার্ সংঘটনকাবল প্রবতযক মুসললম 

োিোয়্ন করবে। ককননা তা নাহী আলনল মুনকাবরর অন্তভুেি। আর 

শরীয়্ত প্রবতযকবক মুনকার দূরীভূত করবণর দালয়্ত্ব লদবয়্বে। নেীজী 

সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম েবলবেন, ‘কতামাবদর ককউ মুনকার 

কদখবল হাত দ্বারা তা প্রলতহত করবে; তা না পারবল মুখ দ্বারা করবে।

’ পক্ষান্তবর হুদুদ োিোয়্বনর দালয়্ত্ব শুর্ু শাসকেবগের। কতমলন কয 

তাযীর োিার হক কযমন অপোদ ইতযালদর শালি তা কযবহত ু কাজীর 

দরোবর লেচার চাওয়্ার উপর মওকুফ তাই কাজী োো অনয ককউ তা 

োিোয়্ন করবত পারবে না।” -রদু্দল মুহতার: ৪/৬৫; আরও 

কদখুন, আল-োহরুর রালয়্ক: ৫/৪৫ দারুল লকতালেল ইসলামী; আল-

ফাতাওয়্াল লহলিয়্া: ২/১৬৮ দারুল লফকর, বেরুত; মাজমাউল 

আনহুর: ১/৬০৯ দারু ইহইয়্াউত তুরালসল আরােী; ফাতহুল কাদীর: 
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৫/৩৪৫ দারুল লফকর; তােয়্ীনলু হাকালয়্ক: ৩/২০৮ আল-

মাতোআতুল কুেরা, আল-আলমলরয়্যাহ, কোলাক, লমসর; আল-

মাওসুওয়্াতুল লফকলহয়্যা: ১৪/৭২ ওযারাতুল আওকাফ, কুবয়্ত 

এই হবলা লযনার শালি সম্পবকে খুেই সংলক্ষপ্ত লকে ুর্ারণা। আশা কলর 

এবতাটুকুই একো েুোর জনয যবেষ্ট কয, লযনার শালি এেং তা 

প্রবয়্াবগর লেষয়্লট হালকা ও সহজ ককাবনা লেষয়্ নয়্; েরং তা অতযন্ত 

জলটল ও গুরুতর একলট লেষয়্, সালেেক লেষবয়্র লেচার লেবেষণ কবর 

যার সলিক লসদ্ধান্ত ককেল একজন লেজ্ঞ আবলবমর পবক্ষই কদওয়্া 

সম্ভে; সার্ারণ মানবুষর পবক্ষ তা আবদৌ সম্ভে নয়্। 

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط،  
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

১৮-০৬-১৪৪৪ লহ. 

১২-০১-২০২৩ ঈ. 


